Protokoll 11
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Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-10-02
12.00–13.00
S19

Närvarande: Alexander Högberg, Felix Eriksson, Fredrik Arvidsson, Emma
Olander, Hanna Ljung, Malin Lindestreng, Louise Roséen, Agnes Hedberg

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg
§ 3. Val av mötessekreterare
Hanna Ljung
§ 4. Val av justeringsman
Emma Olander
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställd och godkänns
§ 7. Informationsrunda
Emma - inget speciellt
Hanna – ska höra av sig till studenterna som gick ut 2013 för nya
alumniporträtt
Emil – Har valt in två nya representanter från ettan till Program/kursråd
och blev Roy Kronemberg och Mathias Rieger.
Fredrik – inget speciellt
Felix – Har varit i kontakt med bland annat Jusek och fått ett muntligt
avtal angående spons med 4000 kr.

Agnes – Har bokat Nolle-P reunion den 24 nov. Har även fått overallerna
och lämnat in dem för tryck vilket kommer att ta cirka 2-3 veckor.
Suntrip planering rullar på, julsittningen är den 12 december.
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Malin – Återkommer vid punkt nedan under amoprojekt.
Louise – återkommer om sittning under punkten Halloweensittning
nedan, även funderat på tjejaktivitet om det skulle vara något internt –
rekord i anmälningar till Halloweensittningen.
Alexander – har gjort en banner till halloweensittningen. Meddelar även
att vi är uppe i 103 medlemmar.
§ 8. Väskor
Bordläggs till nästa möte
§ 9. AMO och UB-projekt
AMO projekt– Malin - Möte i eftermiddag om idéer till projekt. Någon
idé om lunchföreläsning av ”Lika villkor”.
De ska prata ihop sig i
eftermiddag, projektidé ska vara inne den 12 oktober.
UB projekt – Emil – Är nästan färdig med projektidé och ska skicka in
den idag och se om en godkänns. Det handlar om en enkät för svp´s
studenter bland annat om man är nöjd med programmet, stämmer
programmet överens med förväntninga, är de nöjda föreläsningar,
föreläsningskvalité och liknande. Lockar med biljetter till event. Funderar
på att göra den över nätet eller gå ut i klasserna och undersöka på plats
skriftligt. De får fylla i årskurs för att se vad de tycker mellan de olika
klasserna.
§ 10. Halloweensittningen
Biljettförsäljningen gick bra och över förväntan. Det finns några som
fortfarande vill gå, hur gör vi med dem som vill gå men inte anmält sig? Vi
avvaktar och ser med inkommande betalningar om det är någon som
ändrar sig och inte betalar.

TM – Thea i ettan och Eddie (SM) i tvåan. De går på sittningen gratis.
Louise ska träffa TM för att gå igenom information hur det ska gå till och
övrig planering inför sittningen.
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Deadline för betalning för anmälda är nu satt till den 10 oktober. Ändrar
betalningsdag till den 8/10 just för att se om det finns några platser kvar
till de som missat att anmäla sig. Louise kollar med Simon (kassör) för
kontrollering av inkommande betalningar.
Ska skicka in sittningsunderlag till flamman med allergier och liknande
information:
- 2 veckor innan vill de ha info om meny och antal gäster.
- 1 vecka innan vill de på flamman ha in bordsplacering.
Val av meny – vi kommer överens om att vi väljer meny 2.
Pris för bästa utklädnad
2 st gyckel – Sskål och reflex
§ 11. Förrådet/Inventering
Inventering av förrådet i Ryd, några i SM har redan gått igenom vad som
finns men vi bör göra en inventering om antal och liknande.
§ 12. Sektionsutbildning
Stuff håller en sektionsutbildning som vi måste gå på den 14 oktober.
Maila till Alexander senast den 8 oktober för önskemål om vilket pass man
vill gå på.
§ 13. Övriga frågor
Instagram – Agnes undrar över om vi skulle höra av oss till de som är
utomlands, Emma tar kontakt med dem.
Malin kom på en sak som de tog upp på AMO-mötet angående brevlåda till
sektionsrum.
Malin kommer med idén att lägga upp bilder på Instagram om lite med
vad vi poster gör under veckorna.

§ 14. Nästa möte
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Nästa torsdag den 9/10 kl. 12-13
§ 15. Mötet avslutas

Vid protokollet
______________________
Hanna Ljung, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Alexander Högberg, mötesordförande

Emma Olander, justeringsman
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